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THÒM-GIAN.— Tír lúc ông Áp-ra-ham 
đirp-c kèu'-gpi clio đén khi dàn Y-so-

ra-èn bi làm tôi-mpi tai xú E-dip-tô. 

NÓI VÊ DÂN N À O ? - Ông Áp-ra-ham 
và con-cháu cùa ông-

T ù ban đâu cho dán dày thi Đúc Chúa 
Trò-i đÒi vò i câ nho-n-loai, mà bày giò-
Ngài dôi môt cách dăc-biêt vòi ông Ap-
ra-hani và dàn Y-sc-ra-êii. Câ nho-n-loai 
tĩ nhir sông ló'n, còn dàn Y-so-ra-ên nlnr 
môt sông nhò đo vão sông lòn. Đírc 
Chúa Trò i muòn nhò' sông nhò mà làm 
sach câ sông lòn vây. 

Đúc Chúa Trò i lua-chon dàn Y-so-ra-
ên thi có muc-dich nây : 

a) Dàn Y-so-ra-ên phâi làm chírng cho 
các dàn diro-ng thò-Iay nhièu ftiàn râng, 
chl có môt Choii-thàn là Đúc Chúa Trò i 
mà thôi. 

b) Làm chúng vè hanh-phiróc cùa môt 
dàn trung-tìn thò-phirp-ng ĐúcChúaTròi . 

c ) Dàn Y-so-ra-èn nhân đtrp-c và làm 
theo Lò'i cùa Dúc Chúa T r ò i . 

d) Do dàn Y-so-ra-ên sõ có Đáng Mê-si. 

A.—Su* hi'éu -bigt cùa loài ngirò*i 
1.— Thòi-dai nây có tbe gpi là «thòi-

đai lùi húa và ân-đièn» vì Chúa làp giao-
uòc vó i loíii nguòi, không đòi đièu-
kièn gi híl. Giao-uòc nây húa cho : 

a) Mòt xir rièng (Sáng 13 : 15). 

I>) Mòt dòng-dõi thién - nliiên (13:16 
hui đât là nguòi Giu-da). 

c ) Môt dòng-dõi thiêng-liêng (15:4-6 — 
ngôi sao cliĩ vè nguò'i có dúc-tin). 

B . - C á c h Đúc Chúa Trò*i 
thú* loài ngirírl 

1.— Phâi cú ô trong xú Ca-na-an (Sáng 
12:1 ; 26:2,3). 

2.— Áp-ra-ham bj tbi'r vè dòng-dõi 
(Sáng 21: 12; 22:1,2). 

n Xnat 19: 8) 

3.— Muôn dirox huô-ng xir Ca-na-an, 
thì Áp-ra-ham- phâi biêt minh riêng ra 
khòi ( a ) thành U-ro* (Sáng 12: 1-1; 11 : 
31,32); ( b ) Lót (13: 8-12); ( c ) Ìch-ma-ên 
(21:9-11); ( d ) Y-sác (22:1) . 

C—Su* thãt-bai cùa loài ngu*ò*i 
1.— Áp-ra-ham khòng cú ô- trong xú 

Ca-na-an. Ông di dên xú K-đip-tô là 
noi kbông có bàn-thò* và cùa-lê thiêu 
(Sáng 12: 10-20). 

2.— Gia-côp và gia-quye'n ò trong xú 
h-đip-tô (47: 1). 

3.— Giô-sép qua dòi tai xú H-dip-tò 
(50: 26). 

D.— Su* xù-đoán cùa Đúc Chúa Trò*l 
1.— Dàn Y-so-ra-èn bi làm tôi-moi lai 

xú h-dip-tò lio-n 400 năm (Xuãt 1:111). 

LÒ'I H Ú ' A . - Dúc Chúa Trò i sê ban 
mòt Dà'ng Cúu-Thí (Sáng 49: 10 — hoc 
tliuõc lòng). 

BÀI HOC CHO CHÚNG T A 
Dàn loài nguòi hay bi thât-bai, song 

Đúc Cliúa T rò i cú giũ lòi húa cùa Ngài 
luôn. Chúng ta nên tin Ngài và cft'g 
lò'i húa cùa Ngài. 

CÂU HÒI 
1. —Đúc Chúa Trò i lua-chpn dân Y-

so-ra-ên có muc-dich gi? 
2. — Muôn lui'ô'iig điroc xú Ca-na-an, 

ông Áp-ra-ham phâi biêt minh thé nào? 
3. —Thòi-đai tôc-truùngtùđãudê'nđăuV 
4. —Triró'c thòi-dai này thì Dúc Chúa 

Trò i đói vòi ai? 
5. — Theo giao-uùc Dúc Clnia^rròi dã 

làp vòi Áp-ra-ham, thì Áp-ra-ham sè đupc 
nhũng dêu gi ? 

6.— Tai sao ông Áp-ra •ham lai bô xú 
Ca-na-an ?— liù I'. K. Carlson soan. 

Lò*i tòa soan . — Nhũng bài ve «Các 
Thòi -Đai» dèu do bà Carlson soan theo 
nguyên-văn tiêng Anh. 


